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Skolebestyrelsen d. 24. februar 2022 kl. 17.00-19.00 i Merløse 
Ordstyrer Hans. Referent Pia 

 

Tid Dagsorden 
 

16.45 Der kan spises lidt brød. 
Afbud fra Dennis og Camilla. Lærke fra administrationscentret deltog 
 

17.00 
Jakob + 
andre 

Orientering fra forældremøde i Stestrup d. 22. februar. 
Jakob orienterer og deltagende forældre og personale supplerer. 
Drøftelse af kommende proces. 
Status på Ugerløse, hvordan går det? 
 
Referat 
Der var 5 indskolingsbørn repræsenteret, 3-4 stk. fra børnegården, Bella fra Lokalforum, 4 
fra bestyrelsen, personale og Jakob + Siv. 
Der blev snakket om reklamefremstød. Det skal være tydeligt, at der er politisk vilje til at 
bevare Stestrup skole. Der skal afholdes forældremøde snarest og inden påske med forældre 
i børnegården. Det er dejligt at det er forældre som har taget initiativ til dette møde, men 
samtidigt er det nødvendigt at flere forældre engagere sig i at støtte skolen. 
 
Der er ikke afholdt møde omkring nuværende 5. klasse. Det skal ske hurtigst muligt. Merløse 
drøfter på lærermøde på onsdag d. 2. marts hvilke ideer der er til samskabende aktiviteter 
på kort sigt og lang sigt. 
 
Ledelses-vakuummet i Ugerløse klares tilfredsstillende gennem koordinatorer og Jakob+ 
Rasmus.  
Forældrene tilfredse med den løsning der er nu. Hanne er hurtig til at svare på henvendelser. 
God stemning hos personalet. 

17.45 
Jakob 

Skolebestyrelsesvalg 
https://holbaek.dk/borger/born-unge-og-uddannelse/dagtilbud-og-skoler/skole-og-
sfo/skolebestyrelser/  
Der skal vælges valgbestyrelse som har en række opgaver.  
Jakob forklarer om den kommende proces. (Tidsplan er tidligere udsendt) 
 
Referat: 
Vi spørger Kommunalbestyrelsen om vi kan nøjes med at vælge for 2 år. (Lærke) 
Ziff, Stine, Tanja og Hans genopstiller. Vi er usikre på Dennis? Hans spørger Camilla. 
Måske håndplukke fra X-klasserne? 
Valgbestyrelsen er Hans, Ziff og Lærke.  
 
Opstillingsmøde i Stestrup 15. marts kl. 19-20 

- Alle der genopstiller – stiller op sender beskrivelse til ”salgstale” til Hans. 
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18.00 
pause 

Pause nåede vi ikke 

18.10 
Pia + med 
arbejdere 

Status på Børnenes skole og orientering om Videns- og erfaringskonference. 
Personale fra de 3 skoler fortæller om status på arbejdet med Frihedsforsøget. 
 
Efterfølgende drøfter vi hvad vi gerne vil fortælle om på Videns- og erfaringskonference d. 
28. april. (senest d. 28. marts skal vi indmelde deltagere og d. 8. april kl. 9.45-10.30 er der 
forberedende møde med konsulenter fra fagcenter i Merløse) 
 

➢ Den 28. april, kl. 13-16 mødes alle skoler i Holbæk på Svinninge Skole – i 
teatersalen, til den første Videns og erfaringskonference i Børnenes Skole. 

 
Deltagere fra hver skole:  
Hver skole skal deltage med 5-10 personer.  
Det kan være jeres frihedsudvalg/TRIO eller pæd-råd – men det er vigtigt at fem af disse 
pladser udfyldes som følgende:  

➢ • to elever  

➢ • en pædagog  

➢ • en lærer  

➢ • en leder  
 
De fem resterende pladser kan være forældre, adm. personale, lærere, pædagoger, elever, 
ledere, samarbejdspartnere i lokalt erhverv eller……. 
 
 Deltagernes rolle er ens for hele gruppen. I skal præsentere en aktivitet, en forandring, en 
drøm, elevråds – eller Skolebestyrelses tiltag eller noget konkret I har arbejdet med på egen 
skole. 
Programmet for videns- og erfaringskonferencen:  
10:00 Mulighed for at skolerne kommer og stiller op/gør klar  
12:00 Frokost sandwich + en vand 
13:00 Konferencen åbnes fra fællesscenen  
14:30 Kagepause [kaffestationen har åbent under hele konferencen]  
14:50 Konferencen genoptages  
16:00 Konferencen lukker fra fællesscenen  
16:15 Mulighed for at skolerne kan pakke ned/oprydning 
 
På konferencen er Udvalget for Børn og Skoler, Følgegruppen Børnenes Skole og 
Kommunalbestyrelsen desuden inviteret med som gæster, ligesom vores makker-kommune 
Esbjerg deltager med to gæster. 
 
Uddrag af personalets fortælling 
Stestrup: Nyt fag – mad og snit, morgenbånd med motion, lidt forkortet skoledag. Kulturfag, 
sammenblanding af historie, religion og samfundsfag – ”hvordan behandler vi hinanden som 
mennesker?” 
Brik i indskolingen – blanding af religion og kreativt, traditioner. Mellemtrinnet på tværs 
billedkunst, mad og andre kreative fag. 

http://www.holbaek.dk/
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Merløse: Valgfag fra 0. klasse på tværs opdelt i 4 perioder. Elevrådet har været inde over 
denne runde og i næste periode er det forældrene der kommer med bud på erhvervsfag. 
Desuden ugtl. temadag.  
Ugerløse: Blandt andet: Pædagogernes fag, mellemtrinnet slået fag sammen – fordybelse. 

- Interesserede forældre der gerne vil deltage i konferencen d. 28. april, skriver til 
Pia 

  
 

18.40 
Pia 

Orientering om ansøgning fra Merløse.  
Vores tidligere forsøg på ”fri SFO” på alle 3 skoler, er nu et mindre projekt fra Merløse til 
”Nationalt initiativ for de mest udsatte børns trivsel og læring efter COVID-19” 
 
Projektets overskrift: 
Sammenhæng mellem skole og fritid; et relationelt forankret skoletilbud med lige adgang 
for alle - for børnenes skyld. 
Orientering v. Pia 
 

18.55 
 

Kommende møder – Hvad skal vi bruge krudtet på? 
Skolebestyrelsesmøde d. 31. marts i Ugerløse, 28. april i Stestrup, 17. maj i Merløse, 16. juni 
i Ugerløse 
 
Til næste møde skal alle have tænkt over hvilket område man gerne vil dykke ned i – og 
sende i mail i en åben tråd. 
Omverden, tilsyn, økonomi el.lign. 
 
31. marts økonomi med deltagelse af elever. 
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